Załącznik numer 2 do Regulaminu Akcji „Satysfakcja gwarantowana Beko” Oświadczenie zwrotu Urządzenia objętego Akcją
Oświadczenie zwrotu Urządzenia objętego Akcją „Satysfakcja gwarantowana Beko”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
Dane Uczestnika Akcji:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania):________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Kod pocztowy:____________________ Miejscowość:______________________________________________
Telefon kontaktowy:______________________ E-mail: ____________________________________________
Nr konta bankowego (IBAN): __________________________________________________________________
Oświadczenia Uczestnika Akcji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia Akcji:
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Akcji „Satysfakcja gwarantowana Beko” i zasadami
wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Zostałem poinformowany o
dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz iż Uczestnikowi Akcji,
który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany
oraz żądania usunięcia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z
dnia 2019.09.19) w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji „Satysfakcja gwarantowana Beko”, w tym
wydania zwrotów i rozpatrzenia reklamacji. Administratorem danych osobowych jest BEKO S.A. z
siedzibą w Warszawie (02-819), ul. Puławska 366. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w Akcji.
Data: ________________________Podpis: ______________________________________________________
Oświadczenia Uczestnika Akcji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych (dobrowolne):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu) w celach marketingowych przez administratora danych: BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-819), ul. Puławska 366 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781
t.j. z dnia 2019.09.19) oraz na otrzymywanie od BEKO S.A. informacji handlowych i marketingowych
drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) zgodnie z ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) oraz zgodnie z ustawą
prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30). Zostałem/am poinformowany/a
o dobrowolności wyrażenia zgody, prawie do wglądu do danych, ich poprawiania oraz usuwania.
Data: ____________________ Podpis:__________________________________________________

Opis powodu zwrotu (dobrowolny): ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

